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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικαταστήστε με Όνομα(τα) Επώνυμο(α) 
[Όλες οι ενότητες του Bιογραφικού Σημειώματος είναι προαιρετικές. Αφαιρέστε τυχόν κενές ενότητες.] 

  

Αντικαταστήστε με οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, χώρα διεύθυνσης κατοικίας 

Αντικαταστήστε με αριθμό σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας 

   Αντικαταστήστε με αριθμό κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας 

Αντικαταστήστε με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία χρησιμοποιείτε 

Αντικαταστήστε με διεύθυνση προσωπικού ιστοχώρου τον οποίο ενημερώνετε  

Φύλο Εισάγετε φύλο | Ημερομηνία γέννησης μμ/μμ/εεεε | Εθνικότητα Εισάγετε εθνικότητα(ες)  

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

  

[Προσθέστε ξεχωριστές εγγραφές για κάθε επαγγελματική εμπειρία. Ξεκινήστε από την περισσότερο πρόσφατη.] 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

  

[Προσθέστε ξεχωριστές εγγραφές για κάθε κύκλο μαθημάτων. Ξεκινήστε από τον περισσότερο πρόσφατο.] 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

  

[Αφαιρέστε τυχόν κενές ενότητες.] 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αντικαταστήστε με την τρέχουσα επαγγελματική σας απασχόληση 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Αντικαταστήστε με σύντομη προσωπική σας δήλωση 

Αντικαταστήστε με ημερομηνίες 

(από - έως) 

Αντικαταστήστε με την απασχόληση ή τη θέση που κατείχατε 
Αντικαταστήστε με την επωνυμία και την διεύθυνση ιστοσελίδας του εργοδότη (ή με την ταχυδρομική 

διεύθυνση ελλείψει διεύθυνσης ιστοσελίδας) 

▪ Αντικαταστήστε με τις κύριες δικές σας αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Κλάδος Αντικαταστήστε με τον κλάδο δραστηριότητας του εργοδότη 

Αντικαταστήστε με ημερομηνίες 

(από - έως) 

Αντικαταστήστε με τον τίτλο διπλώματος/πτυχίου/πιστοποιητικού Αντικαταστήστε με 

το επίπεδο του ΕΠΠ 

ή της εθνικής 

ταξινόμησης 

Αντικαταστήστε με την επωνυμία, την πόλη και χώρα και την διεύθυνση ιστοσελίδας του οργανισμού 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

▪ Αντικαταστήστε με τα κυριότερα θέματα που καλύφθηκαν ή τις κυριότερες δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν 

Μητρική γλώσσα Αντικαταστήστε με μητρική(ές) γλώσσα(ες) 

  

Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΟΜΙΛΙΑ  ΓΡΑΦΗ  

Προφορική  Γραπτή (ανάγνωση)  Επικοινωνία  Προφορική έκφραση   

Αντικαταστήστε με γλώσσα Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο 

 Aντικαταστήστε με το όνομα του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Εισάγετε το επίπεδο εάν είναι γνωστό. 

Αντικαταστήστε με γλώσσα Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο 

 Αντικαταστήστε με το όνομα του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Εισάγετε το επίπεδο εάν είναι γνωστό. 

 Επίπεδα: Α1/A2: Βασικός χρήστης - Β1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/C2: Έμπειρος χρήστης 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες 

http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

  

 

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες ▪ Αντικαταστήστε με επικοινωνιακές δεξιότητες και διευκρινίστε μέσα από ποια θέση/εμπειρία 

αποκτήθηκαν. 

Οργανωτικές / διαχειριστικές 

δεξιότητες 

▪ Αντικαταστήστε με οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες και διευκρινίστε μέσα από ποια 

θέση/εμπειρία αποκτήθηκαν. 

Επαγγελματικές δεξιότητες ▪ Αντικαταστήστε με  τυχόν επαγγελματικές δεξιότητες που δεν αναφέρονται αλλού και διευκρινίστε 

μέσα από ποια θέση/εμπειρία αποκτήθηκαν. 

Ψηφιακές δεξιότητες ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Επεξεργασία 

δεδομένων 
Επικοινωνία 

Δημιουργία 

Περιεχομένου 
Ασφάλεια 

Επίλυση 

προβλημάτων 

 Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο 

 Επίπεδα: Βασικός χρήστης  -  Ανεξάρτητος χρήστης  -  Έμπειρος χρήστης 

Ψηφιακές δεξιότητες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης  

 Aντικαταστήστε με το όνομα των πιστοποιητικών 

 ▪ Αντικαταστήστε με πιστοποιητικά άλλων ψηφιακών δεξιοτήτων (παράδειγμα: γλώσσες 

προγραμματισμού) και διευκρινίστε μέσα από ποια θέση/εμπειρία αποκτήθηκαν. 

Άλλες δεξιότητες ▪ Αντικαταστήστε με άλλες συναφείς δεξιότητες που δεν έχουν αναφερθεί και διευκρινίστε μέσα από 

ποια θέση/εμπειρία αποκτήθηκαν. 

Δίπλωμα οδήγησης Αντικαταστήστε με κατηγορία διπλώματος οδήγησης. 

Δημοσιεύσεις 

Παρουσιάσεις 

Προγράμματα 

Συνέδρια 

Σεμινάρια 

Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία 

Συνδρομές 

Συστάσεις 

Αναφορές 

Μαθήματα 

Πιστοποιήσεις 

Αφαιρέστε μη σχετικές ενότητες από τη δεξιά στήλη. 

Για κάθε δημοσίευση ή παρουσίαση, δώστε πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία. 

Για κάθε άλλου είδους καταχώρηση, δώστε πλήρη στοιχεία. 

 Αντικαταστήστε με τον κατάλογο των εγγράφων που προσαρτάτε στο Βιογραφικό Σημείωμα. 

Παραδείγματα: 

▪ φωτοαντίγραφα διπλωμάτων, πτυχίων ή πιστοποιητικών 

▪ πιστοποιητικά εργασίας ή πρακτικής άσκησης 

▪ δημοσιευμένες εργασίες. 

http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/digital-competences

